
  Umowa Nr 23/2010

o usuwaniu pojazdów z drogi i umieszczaniu ich 

na parkingu strzeżonym,

          zawarta w dniu 24 lutego 2010r. pomiędzy:

1. Andrzejem Doleckim - Starostą Pułtuskim 

   zwanym dalej Starostą

  a

2. Bożeną Łabęda – prowadzącą działalność gospodarczą pn. Pomoc Drogowa,
Parking Strzeżony Bożena Łabęda z/s w Kleszewie 31, 06-100 Pułtusk zwaną dalej
Przedsiębiorcą  
- o  następującej treści:

§1.

1. Zgodnie  z  art.  130a  ust.  5a  -  5e  ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997r.- prawo

o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) zwanej dalej
ustawą, wyznaczam Przedsiębiorcę do wykonania czynności usuwania pojazdów
z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 5a ustawy oraz prowadzenia
parkingu, o którym mowa w art.130a ust. 5c ustawy.

2. Przedsiębiorcy  powierza  się  usuwanie  pojazdów  z  dróg  znajdujących  się
na terenie powiatu pułtuskiego.

3. Przedsiębiorca  zobowiązuje  się  do  wykonania  czynności  wymienionych
w  ust.  1  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  a  w  szczególności  zgodnie
z  rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   z  dnia
16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz.1377
ze zm.)
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§2.

Za usunięcie pojazdu z drogi i  parkowanie, pobierane są od właściciela pojazdu

opłaty,  ustalone  uchwałą  Nr  XXXV/236/2002  Rady  Powiatu  w  Pułtusku

z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu

i jego parkowanie.

§ 3.

    Niniejsza  umowa  zawarta  zostaje  na  okres  od  dnia  1  marca  2010 r. do   

    dnia  28 lutego 2013 r.  

§ 4.

1. Każda  zmiana  niniejszej  umowy  wymaga  formy  pisemnej  pod  rygorem  jej

nieważności.

2. Rozwiązanie  umowy  może  nastąpić  za  porozumieniem  stron

lub za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W  przypadku  niewłaściwego  wykonania  obowiązków  przez  Przedsiębiorcę,

Starosta może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

§5.

Niniejsza  umowa  nie  stanowi  podstawy  do  żądania  od  Starosty  zapłaty

za  usunięcie  pojazdu  z  drogi  i  parkowanie  w  sytuacjach,  kiedy  dochodzenie

należności i ich egzekucja od właściciela pojazdu okaże się bezskuteczna.
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§6.

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej

ze  stron,  trzeci  egzemplarz  umowy  otrzymuje  Komendant  Powiatowy  Policji

w Pułtusku.

Przedsiębiorca: Starosta:

...............................................     .................................................

Bożena Łabęda
STAROSTA

/-/
inż. ANDRZEJ DOLECKI


